
سنة التخرجالمعدلالدراسةالدور الجنسالجنسٌة االسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2015-90،212016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةرسن قاسم الحسٌن عبد ضٌاءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد1

2015-87،912016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةحسٌن ناصر عادل عبدهللاالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد2

2015-86،972016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعلً حسٌن علً الكرٌم عبدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد3

2015-84،212016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةخفً والً علك ازهارالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد4

2015-83،542016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعلٌوي محمد قاسم علًالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد5

2015-83،362016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةابراهٌم  علً عبد محمد قاسمالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد6

2015-81،162016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمحمد جاسم عباس امالالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد7

2015-80،692016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمحمود حسٌن عادل مروةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد8

2015-78،712016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةنور هاشم كاظم رسولالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد9

2015-77،952016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعودة آلوس مجٌد حمزةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد10

2015-77،772016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعلً هادود علً نورالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد11

2015-76،732016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةسرحان عطبان حمادي خالدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد12

2015-76،582016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعاجب سٌد حسٌن أالءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد13

2015-76،472016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعلً الرزاق عبد فالح حسنالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد14

2015-76،432016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعلً هادي علً رندالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد15

2015-76،182016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةفلٌح جعفر حسٌن سجىالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد16

2015-75،732016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةكشكول خلف ٌاسٌن فاطمةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد17

2015-75،692016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمطرب مروح ذٌاب رزاقالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد18

2015-75،022016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحمود   نجم كرٌم صفاءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد19

2015-752016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةجاسم فاخر احمد نورالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد20

2015-74،892016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحمٌدي جبر غانم اشواقالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد21

2015-74،662016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةسعدون شاكر عادل سارةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد22

2015-74،662016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةشاطً سلمان حسن ٌونسالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد23

2015-73،922016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةاللطٌف عبد عباس عادل فاطمةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد24
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2015-73،822016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةسوٌري حسن الحسن عبد سوسنالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد25

2015-73،382016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحاتم زغٌر قاسم اٌناسالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد26

2015-73،322016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةخرٌبط صدام جبار حٌدرالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد27

2015-73،32016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةابراهٌم شوكت احمد ٌاسمٌنالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد28

2015-73،172016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةصفوك صاحب عدنان علًالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد29

2015-73،162016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةصبح عودة كاظم ضحىالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد30

2015-73،112016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةسٌد موسى عمران زهراءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد31

2015-72،62016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةصادق مجبل صادق جعفرالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد32

2015-72،252016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةبندر حسٌن عبدهللا هدىالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد33

2015-72،212016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةسٌامه جاسم الكرٌم عبد رناالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد34

2015-72،182016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةخابط سعٌد الحسٌن عبد حوراءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد35

2015-71،882016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةكاظم جواد هاشم احمدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد36

2015-71،822016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعباس خضٌر كاظم علًالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد37

2015-71،132016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةجبارة نجم مختار مرتضىالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد38

2015-70،992016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمحمد محسن جاسم اسراءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد39

2015-70،72016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحمزة مهدي الرضا عبد زهراءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد40

2015-70،522016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحمد شهاب الرضا عبد هدٌلالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد41

2015-70،412016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةضوٌع موسى جعفر هبةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد42

2015-69،382016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعلوان محمود ثامر سجىالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد43

2015-69،322016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةهادي اكرم سعد اكرمالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد44

2015-69،052016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةغنام سعدون عادل مٌسالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد45

2015-68،842016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةزٌدان اكرم علً محمودالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد46

2015-68،722016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعلوان محمد قاسم رقٌةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد47

2015-68،682016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةكاظم كرٌم جبار هبةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد48
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2015-68،352016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعلً عبد محمد موحان صابرٌنالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد49

2015-68،32016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمحمود طوفان عدنان كرارالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد50

2015-67،92016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةحسن محمد فاضل عباسالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد51

2015-67،742016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعطٌة الزهرة عبد كاظم دعاءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد52

2015-67،562016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةجبر حسٌن طالب غسقالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد53

2015-67،52016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةرجٌب هاشم كاظم حسٌنالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد54

2015-67،12016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةحمزة حسٌن عزٌز صفاءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد55

2015-67،012016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمراد عبدهللا خلف مهندالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد56

2015-66،672016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمحمد صالل محمد حسامالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد57

2015-66،212016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمخٌلف جاسم صباح كوثرالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد58

2015-66،092016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةصاٌل عبٌد كرٌم أالءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد59

2015-65،872016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةابراهٌم إسماعٌل ساٌر احمدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد60

2015-65،872016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحسٌن  فهد فٌصل اٌاتالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد61

2015-65،612016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمحمود شكر سعدون رحمةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد62

2015-64،752016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحمٌد علً حسٌن زٌنبالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد63

2015-64،682016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةجاسم جاسب نعٌم عديالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد64

2015-64،592016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمسلم هاشم سالم سارةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد65

2015-64،532016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةصالح حسن زهٌر براءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد66

2015-64،522016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمسلم حسٌن حمٌد عبد حمٌدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد67

2015-64،372016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةتالً  شالكةبرٌسم علًالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد68

2015-64،072016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةفرج عباس كرٌم اسراءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد69

2015-63،942016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةكلخان سوادي حاتم جاسمالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد70

2015-63،842016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةكاظم جبر الستار عبد مصطفىالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد71

2015-63،622016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةشمخً عبد عباس رافد زهراءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد72
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2015-63،552016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمحمد شلش عاكول مصطفىالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد73

2015-63،312016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةشبٌب ضاحً سالم عمادالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد74

2015-63،042016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةحسٌن وحٌد مهند ٌاسرالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد75

2015-63،022016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمجٌد شبٌب هاشم نورالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد76

2015-62،632016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعون عبد مطر حسٌن علًالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد77

2015-62،072016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحردان نوري كامل دعاءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد78

2015-62،022016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعبد منصور ارحٌم الكرٌم عبدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد79

2015-61،842016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعلوان حسٌن الرزاق عبد صفاالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد80

2015-61،552016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمحمد حمد اسماعٌل ٌاسرالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد81

2015-61،22016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمزٌد عبد حمٌد خضرالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد82

2015-61،162016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةكاظم احمد السالم عبد بتولالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد83

2015-60،32016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةسعٌد هادي حسن لؤيالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد84

2015-60،272016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعلً احمد خضٌر مٌالدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد85

2015-60،192016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةكاظم جبر ناظم اسٌلالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد86

2015-60،072016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةسوٌف عبٌد طالع عباسالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد87

2015-60،012016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةكاظم جواد عالء رجاءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد88

2015-59،972016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةحمٌدي حٌاوي فاضل ضرغامالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد89

2015-59،922016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةسالمة علً حسٌن شهدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد90

2015-59،912016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةكاظم زبون علً نورالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد91

2015-59،822016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةثبٌت خلف حمٌد حسٌنالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد92

2015-59،672016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمزعل هاشم ابراهٌم حنٌنالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد93

2015-59،352016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةحمدان كرٌم صادق حسامالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد94

2015-58،852016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحٌدر مراد الكرٌم عبد شهدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد95

2015-58،652016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةجاسم شامً علٌوي احمدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد96
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2015-58،432016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةحواس محسن مطلب حمٌدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد97

2015-57،152016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةالحسن عبد محمد جاسم حٌدرالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد98

2015-56،642016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعلً عباس عكاب محمدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد99

2015-55،632016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةبخٌت علً كرٌم امنٌةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد100
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2016-61,742015الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةسلمان ثجٌل سعٌد رافدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد1

2016-59,92015الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةصالح محمد جاسم خالدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد2

2016-55,962015الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةعبد عباس رعد براءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد3

2016-60,762015الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةجواد خلف سعد سماحالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد4

2016-61,552015الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةعباس عبد عدنان نبأالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد5

2016-59,982015الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةعبد اسماعٌل علً عبد حسٌنالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد6

2016-60,992015الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةعلً حسٌن علً صالحالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد7

2016-56,522015الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةفرحان صالح كامل محمدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد8


